UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 19 DECEMBER 2013

PROVINCIE
VLAAMS-BRABANT Danny Vangoidtsenhoven BURGEMEESTER-VOORZITTER
Marc Verheyden, Nicole Vanweddingen, Walter Craps, Philippe Vervoort,
ARRONDISSEMENT Herman Depré SCHEPENEN
Petrus Trappeniers, Nelly Vanderlinden, Gerda Vandenplas, Hugo Magnus,
LEUVEN
Noël De Clerck, Joseph Detienne, Sonia Van Laere, Yves Verheyden, Kamil
Muyldermans, Wim Steeno, Violeta Vitélis, Martin Van Kerrebroeck, Sofie
GEMEENTE
Verhoeven RAADSLEDEN
3040 HULDENBERG Caroline Peters SECRETARIS
DAGORDE:
GOEDKEURING VAN HET GEMEENTELIJK ERKENNINGS- EN SUBSIDIËRINGSREGLEMENT
VOOR SPORTVERENIGINGEN EN HET IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT.
Gelet op de voorstellen van het gemeentelijk erkennings- en subsidiëringsreglement voor sportverenigingen en
het impulssubsidiereglement die deel uit maken van het sportbeleid in de BBC 2014-2019;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2012 betreffende de uitvoering van het decreet
van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;
Gelet op het feit dat de huidige subsidiereglementen voor sportverenigingen kaderen in het Sportbeleidsplan
2008-2013 en eindigen op 31 december 2013 ;
Gelet op het gunstige advies van de sportraad d.d. 27 november 2013;
B E S L U I T: met algemeen akkoord
ARTIKEL 1:
De gemeenteraad beslist om het gemeentelijk erkennings- en subsidiëringsreglement voor sportverenigingen en
het impulssubsidiereglement die deel uit maken van het sportbeleid in de BBC 2014-2019 goed te keuren.
ARTIKEL 2:
Het gemeentelijk erkennings- en subsidiëringsreglement voor sportverenigingen en het impulssubsidiereglement
die deel uit maken van het sportbeleid in de BBC 2014-2019 maken integraal deel uit van deze beslissing.
Namens de Gemeenteraad,
De Secretaris,
CAROLINE PETERS

De Burgemeester-Voorzitter,
DANNY VANGOIDTSENHOVEN
Voor gelijkvormig afschrift,

De Secretaris,

CAROLINE PETERS

De Burgemeester-Voorzitter,

DANNY VANGOIDTSENHOVEN

Vanaf 2014 – GR.19/12/2013

Impulssubsidiereglement voor
sportverenigingen
ARTIKEL 1:
Voor de toepassing van dit impussubsidiereglement wordt verstaan onder :







Jeugdsport : sportparticipatie voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar;
Jeugdsportbegeleider: een sporttechnische begeleider voor jeugdsport actief in een erkende
sportvereniging;
Jeugdsportcoördinator: een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider – minimum waarderingsschaal 2
volgens referentietabel Vlaamse Trainersschool - die het jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging
coördineert op het sporttechnisch, beleidsmatige en organisatorische vlak;
Erkende sportvereniging: een sportvereniging erkend volgens het gemeentelijk reglement voor de
erkenning en de subsidiëring van de Huldenbergse sportverenigingen;
Erkende sportfederatie: de Vlaamse sportfederatie die erkend is in het kader van het decreet van 13 juli
2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de
koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding.

ARTIKEL 2:
Dit impulssubsidiereglement wil Huldenbergse sportverenigingen met een actieve jeugdsportwerking stimuleren
tot de kwalitatieve verbetering van hun jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren. Het totale
subsidiekrediet bedraagt € 8 500,00 en wordt jaarlijks voorzien op de gemeentebegroting en dit vanaf 1 januari
2014 tot en met 31 december 2019.
ARTIKEL 3:
Elke erkende sportvereniging met een actieve jeugdsportwerking te Huldenberg waarvan de
jeugdsportbegeleiding inbegrepen is in het lidgeld en aangesloten is bij een erkende sportfederatie komt in
aanmerking voor de impulssubsidie.
ARTIKEL 4:
De impulssubsidiëring wordt bepaald op basis van de gegevens in het aanvraagdossier van de sportvereniging
over het voorgaande werkingsjaar. Een werkingsjaar start op 1 september en eindigt op 31 augustus van het
volgend jaar. Het gemeentebestuur behoudt het recht de gegeven informatie en bewijsstukken te verifiëren.
Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, komt desbetreffende
sportvereniging voor het betrokken jaar niet in aanmerking voor deze subsidiëring.
ARTIKEL 5:
De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure :
 De aanvraag tot impulssubsidiëring wordt door de sportverenigingen op de daartoe bestemde
formulieren ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Het reglement en de
aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de dienst sport & gezondheid. De subsidieaanvraag moet
worden ingediend vóór 1 oktober van het betrokken jaar.
 De verdeling en bekendmaking van de subsidies vinden plaats vóór 1 november van het betrokken jaar.
 De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren vóór 31 december van het betrokken jaar.
ARTIKEL 6:
De sportverenigingen aanvaarden verantwoording af te leggen overeenkomstig de Wet van 14 november 1983
die stelt dat de sportvereniging de subsidie moet gebruiken voor het doel waarvoor de subsidie is toegekend.
ARTIKEL 7:

Vanaf 2014 – GR.19/12/2013
De beoordeling van elk aanvraagdossier gebeurt op basis van een aantal criteria die bijdragen tot de
kwaliteitsverbetering van de jeugdsportbegeleiders en sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinatoren.

A. Tegemoetkoming in de deelnamekosten van opleidingen, bijscholingen of vormingen
Deelnamekosten, meerbepaald het inschrijvingsgeld, voor het volgen van een opleiding bij de VTS of erkend door
de VTS en deelnamekosten, meerbepaald het inschrijvingsgeld, voor het volgen van een bijscholingen of
vormingen georganiseerd door een erkende sportfederatie, de provincie, de Vlaamse Trainersschool, het ISB,
BLOSO, een universiteit of hogeschool of de Sportregio door de jeugdsportbegeleiders en sportgekwalificeerde
jeugdsportcoördinatoren van de sportvereniging wordt volledig terugbetaald aan de sportvereniging met een
maximum van € 500,00 per aanvraagdossier. De deelnamekosten voor opleidingen met het oog op
beroepsdoeleinden (bv. Hoger redder, Sportfunctionaris, Lichamelijke Opvoeding, …) komen niet in aanmerking.
Een nominatieve lijst van de jeugdsportbegeleiders en sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator van de
vereniging, een betalingsbewijs en een diploma/deelnameattest van de opleiding /bijscholing gelden als bewijs.
Na de verdeling van de impulssubsidie zoals hierboven beschreven wordt het resterende subsidiekrediet verdeeld
volgens een puntensysteem :
B. Punten voor het inzetten van gekwalificeerde
referentietabel van de Vlaamse Trainersschool :
 waarderingsschaal 1
 waarderingsschaal 2
 waarderingsschaal 3
 waarderingsschaal 4 of 5
 waarderingsschaal 6 of hoger
 sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator



jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren volgens de
0,20 punten per uur begeleiding;
0,40 punten per uur begeleiding;
0,50 punten per uur begeleiding;
0,75 punten per uur begeleiding;
1 punt per uur begeleiding;
1 punt per jeugdsportbegeleider onder de coördinatie
van de jeugdsportcoördinator per week actieve

werking;
sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator met 1,50 punt per jeugdsportbegeleider onder de
coördinatie
een aanvullend diploma jeugdsportcoördinator van de jeugdsportcoördinator per week actieve
werking.

Voor diploma’s/getuigschriften uit het verleden verwijzen we naar de assimilatietabel van de Vlaamse
Trainersschool.
Een nominatieve lijst van de jeugdsportbegeleiders en sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator van de
vereniging, een weekoverzicht van de jeugdsportbegeleiding van de vereniging en een kopie van het
sporttechnisch diploma’s gelden als bewijs.
C.







Punten voor het volgen van opleidingen volgens de referentietabel van de Vlaamse Trainersschool :
10 punten voor nieuwe diploma’s met waarderingsschaal 1;
20 punten voor nieuwe diploma’s met waarderingsschaal 2;
30 punten voor nieuwe diploma’s met waarderingsschaal 3;
40 punten voor nieuwe diploma’s met waarderingsschaal 4 of 5;
50 punten voor nieuwe diploma’s met waarderingsschaal 6 of hoger;
50 punten voor nieuw diploma jeugdsportcoördinator.

Enkel met succes behaalde diploma’s tijdens het werkingsjaar van het aanvraagdossier komen in aanmerking.
Een nominatieve lijst van de jeugdsportbegeleiders en sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator van de
vereniging en een kopie van het sporttechnisch diploma’s gelden als bewijs.

Vanaf 2014 – GR.19/12/2013
D. Punten voor bijscholingen/vormingen :
Jeugdsportbegeleiders of sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator volgen bijscholingen of vormingen die
bijdragen tot de kwaliteitsverbetering bij het uitvoeren van de taken als jeugdsportbegeleider of
sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator :



5 punten voor bijscholingen of vormingen georganiseerd door een erkende sportfederatie, de provincie,
de Vlaamse Trainersschool, het ISB, BLOSO, een Vlaamse universiteit of hogeschool of de Sportregio.
2 punten voor bijscholingen of vormingen georganiseerd door een andere instelling.

Een nominatieve lijst van de jeugdsportbegeleiders en sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator van de
vereniging en een deelnameattest gelden als bewijs.
Het totaal van de punten per sportvereniging bepaalt het aandeel per sportvereniging van het resterende
impulssubsidiekrediet.
ARTIKEL 8:
Dit reglement gaat in voege vanaf 1 januari 2014.

